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Efni: Umsögn um frumvarp um breyting á lögum um meðferð opinberra
mála, nr. 19/1991, og lögum um aðför, nr. 90/1989 (sektarinnheimta o.fl.)

Dómstólaráði hefur borist til umsagnar frumvarp um breyting á lögum um meðferð 
opinberra mála, nr. 19 26. mars 1991, með síðari breytingum, og um breyting á lögum 
um aðför, nr. 90 1. júní 1989. Ráðið fjallaði um frumvarpið á fundi sínum 12. janúar 
2005 og samþykkti eftirfarandi umsögn um það.

Dómstólaráð telur flestar þær breytingar sem lagðar eru til á umræddum lögum til 
bóta, sérstaklega þó ákvæði frumvarpsins um breytingar á lögum um aðför. Ráðið 
telur þó rétt að gera athugasemdir við nokkrar greinar frumvarpsins og ummæli í 
greinargerð með þeim. Sérstakar athugasemdir eru gerðar við að ekki verði skylt að 
birta áfrýjanlega sektardóma fyrir sakbomingi

Um 1. gr.
Ekki eru gerðar sérstakar athugasemdir við það að fleiri starfsmönnum lögreglustjóra 
og fangavörðum séu fengnar heimildir til að birta ákærur, fyrirköll, kvaðningar og 
aðrar tilkynningar í opinberum málum enda er um opinbera starfsmenn að ræða sem 
fylgja skulu sömu lagafyrirmælum og aðrir birtingarmenn um framkvæmd birtingar. 
Hvað varðar þær breytingar á ákvæðum um birtingu dóma í þinghaldi við 
dómsuppsögu sem fram koma í 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins er vísað til athugasemda 
hér á eftir við 4. gr. frumvarpsins.

Um 2. gr.
Engar athugasemdir eru gerðar við breytingu á viðmiðunarfjárhæð í 1. mgr. 115. gr. a 
laganr. 19/1991.

Um 3. gr.
Dómstólaráð hefur skilning á því markmiði fyrirhugaðrar lagabreytingar að finna 
ódýrari og skilvirkari leiðir til innheimtu sekta. Ráðið er sammála þeim ummælum í 
greinargerð með frumvarpinu að draga þurfi úr vinnu lögreglu við hvers kyns 
birtingar og finna leiðir til að fækka þeim tilvikum þar sem birting er nauðsynleg. 
Ráðið hefur þó efasemdir um að kostir þess að lögreglumenn fái almenna heimild til 
að leggja á og innheimta sektir á vettvangi brots vegi upp gallana af því 
fyrirkomulagi. Ætla verður að það muni valda lögreglumönnum á vettvangi nokkrum 
töfum í störfum þeirra að finna viðeigandi viðurlög við broti og innheimta sekt. 
Almennt séð verður einnig að telja það óæskilegt og jafnvel tortryggilegt að sami
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maður standi brotamann að verki og ákvarði honum viðurlög, enda þótt um einfalda 
og staðlaða viðurlagaákvörðun sé að ræða. Þá verður að ætla að það sé nokkum 
veginn sami hópur manna sem er tilbúinn að greiða sektir þegar í stað og sá hópur 
sem sinnir sektarinnheimtu greiðlega þannig að innheimtan mun tæplega batna. Ráðið 
fær heldur ekki séð að þessi innheimtuaðferð komi til með að minnka skráningarvinnu 
þar sem skrá þarf viðkomandi brot með sama hætti og önnur brot í málaskrá lögreglu 
nema skýrslur lögreglu á vettvangi verði unnar í tölvu og þá helst um net. Þegar brot 
sem sektað yrði fyrir á vettvangi varða punktum virðist eftir sem áður nauðsynlegt í 
mörgum tilvikum að senda hinum brotlega sérstaka tilkynningu um fengna punkta og 
eftir atvikum aðvörun eða tilkynningu um tímabundna sviptingu ökuréttinda.

Ráðið bendir á að nái sú breytingartillaga fram að ganga að ekki þurfí að birta 
sektardóma þegar ákærði er ekki viðstaddur dómsuppsögu, sbr. 4. gr. frumvarpsins, 
muni væntanlega ekki þurfa að birta áritun dómara á sektarboð um sekt og 
vararefsingu heldur nægi að sakbomingur fái fyrst vitneskju þar um með 
aðfararbeiðni eða tilkynningu um fullnustu vararefsingar. Væntanlega myndi nást 
verulegt hagræði með slíku fyrirkomulagi.

Ráðið leggur til, að hvað sem öðru líður, verði aðeins um heimild lögreglu að ræða, 
samkvæmt nánari ákvörðun lögreglustjóra, en ekki skyldu eins og ráða má af orðalagi 
1. mgr. 3. gr. frumvarpsins. Þá verði heimildin takmörkuð við umferðalagabrot.

Ráðið telur að skoða verði vandlega hvort aðrar leiðir til að gera sektarinnheimtu 
skilvirkari og fækka tilkynningum til sakbominga geti ekki komið að meira gagni en 
sú leið sem lögð er til í frumvarpinu.

Um 4. gr.
Þær breytingar sem lagðar eru til á 20. gr. og 3. mgr. 133. gr. laga um meðferð 
opinberra mála með 1. og 4. gr. þessa frumvarps miða, samkvæmt greinargerð með 
frumvarpinu, einkum að því að ef enginn sækir þing af hálfu ákærða við 
dómsuppsögu þurfi ekki að birta dóminn ef ákærða eru ekki gerð önnur viðurlög en 
sekt eða upptaka eigna ásamt greiðslu sakarkostnaðar.

Birting dóms, hvort heldur er á dómþingi eða með öðrum hætti hefur þær mikilvægu 
Iögfylgjur að hún markar upphaf fjögurra vikna áfrýjunarfrests, skv. 2. mgr. 151. gr. 
laga nr. 19/1991. Ef frumvarpið verður að lögum í óbreyttri mynd mun það hafa í för 
með sér að áfrýjunarmöguleikar þess sem fengið hefur sektarrefsingu eru undir því 
komnir að hann fái sendan gíróseðil vegna innheimtu á sektinni innan 
áfrýjunarfrestsins. Ekki verður séð að á lögreglu eða ákæruvaldi hvíli skylda til að 
senda dómfellda slíkan gíróseðil til innheimtu á dæmdri sekt hvað þá að sendingu 
slíks gíróseðils séu sett ákveðin tímamörk eða að senda beri dómfellda seðilinn með 
sannanlegum hætti.

Félagsleg staða þeirra sem fremja afbrot er með ýmsu móti og margir þeirra hafa 
hvergi fast aðsetur eða skipta hratt um aðsetur. Erfitt getur verið að boða þá til 
dómsuppsögu og er í reynd látið nægja að boða verjendur til dómsuppsögu en þeir 
koma síðan skilaboðum til skjólstæðinga sinna. Þannig er oft mikilli óvissu háð hvort
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ákærði fær upplýsingar um dómsuppsögu og þar með hvenær áfrýjunarfrestur byrjar 
að líða.

Samkvæmt 2. mgr. 150. gr. laga um meðferð opinberra mála þarf leyfi Hæstaréttar til 
áfrýjunar dómi þar sem ákærða er hvorki ákveðin frelsissvipting né sekt eða 
eignarupptaka sem er hærri en áfrýjunarfjárhæð í einkamálum. Þótt taka megi undir 
athugasemdir í niðurlagi við 4. gr. í greinargerð með frumvarpinu, um að fyrirhugaðar 
lagabreytingar muni sjaldan leiða til réttarspjalla verður ekki litið framhjá því að 
umtalsverð hætta er á þeir sem dæmdir eru til hærri sektargreiðslu eða upptöku eigna 
en sem nemur 420.000 krónum kunni í reynd að verða sviptir áfrýjunarrétti og þeir 
sem fá vægari viðurlög verði sviptir möguleika á að sækja um áfrýjunarleyfi til 
Hæstaréttar. I þessu sambandi verður einnig að hafa í huga að Hæstiréttur hefur túlkað 
ákvæði um áfrýjunarfrest mjög strangt, sbr. H 1995:551 og H 1997:2972. 
Dómstólaráð bendir á að í 1. mgr. 2. gr. 7. samningsviðauka við mannréttindasáttmála 
Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, er að þeim sem fundinn er sekur um afbrot tryggður 
réttur til áfrýjunar. Enda þótt undantekningar séu gerðar á áfrýjunarrétti í 2. mgr. 2. gr. 
7. samningsviðauka, meðal annars ef um er að ræða minni háttar brot, þá telur ráðið 
vart samræmast umræddum ákvæðum ef áfrýjunarrétturinn verði lögum samkvæmt 
undir því komin hvemig innheimtu sektarrefsingar er fram haldið.

Til bóta væri að bæta við málsgreinina ákvæði um að þó væri skylt að birta dóma sem 
heimilt væri að áfrýja til Hæstaréttar án sérstaks áfrýjunarleyfis.

Dómstólaráði virðist sem í frumvarpinu felist sú breyting á ákvæðum laga um 
meðferð opinberra mála að dómur teljist birtur á dómþingi ef verjandi ákærða er þar 
staddur þótt hann hafx ekki sérstakt umboð frá ákærða til að taka við birtingu dóms. Er 
þar vitnað til orðalagsmunar, annars vegar í 4. gr. frumvarpsins þar sem segir „ Sæki 
ákærði eða verjandi eða talsmaður samkvœmt sérstöku umboði... ” og hins vegar í 1. 
gr. frumvarpsins þar sem segir „...en ella lögmanni hans samkvœmt umboði eða 
öðrum lögráða manni sem hefur fengið skriflegt umboð frá  honum til að taka við 
birtingu... ” í greinargerð með frumvarpinu er ekki vikið sérstaklega að þessu. Sé 
ekki ætlunin að verjandi ákærða geti tekið við birtingu án sérstaks umboðs frá honum 
er nauðsynlegt að gera umrætt orðalag 4. gr. skýrara.

Sé ætlunin sú að dómur teljist réttilega birtur fyrir verjanda við dómsuppsögu ef 
ákærði mætir ekki, þykir ráðinu rétt að benda á að með umræddri breytingu virðist 
vera lögð nokkuð þung kvöð á verjendur að hafa uppi á skjólstæðingum sínum eftir að 
verjandi hefur mætt fyrir dóm við dómsuppsögu. Þá er verjendum vandi á höndum 
varðandi sönnun fyrir því að þeir hafi tilkynnt skjólstæðingum sínum niðurstöðu dóms 
ef það verður dregið í efa. Verjandi á þess að vísu kost að mæta ekki til þinghalds við 
dómsuppsögu ef hann óttast að erfitt muni verða að koma upplýsingum um niðurstöðu 
dóms til ákærða en vitaskuld er óæskilegt að setja verjanda í slíka aðstöðu. Ráðið telur 
að Alþingi verði að taka verulegt mið af afstöðu lögmanna til þessarar 
lagabreytingartillögu.
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Um 5. gr.

Ekki eru gerðar sérstakar athugasemdir við greinina enda er um að ræða 
orðalagsbreytingar til samræmis við breytingar á 3. mgr.133. gr. í 4. gr. frumvarpsins.

Um 6. gr.
Ráðið telur þessa breytingartillögu til bóta og kosti þess að dómari ákveði 
heildarfjárhæð sakarkostnaðar meiri en gallana. Ráðið bendir þó á að breytingin muni 
eitthvað íþyngja dómurum og öðru starfsliði héraðsdómstólanna sem fæst við meðferð 
sakamála.

Um 7. gr.
Engar athugasemdir eru gerðar við greinina.

Um 8. gr.
Dómstólaráð telur þær breytingar sem lagðar eru til á 62. gr. aðfararlaga vera til 
mikilla bóta og styður þær. Verði frumvarpið að lögum er verulegri vinnu létt af 
lögreglu við að handtaka gerðarþola og koma þeim fyrir sýslumann og tíma 
starfsmanna sýslumannsembætta er betur varið þar sem fjámám utan embættisins eru 
tímafrek og kostnaðarsöm. Réttaröryggi gerðarþola ætti að vera vel tryggt með því að 
tilkynna ber gerðarþola um fyrirtöku aðfararbeiðni með nokkuð tryggilegum hætti 
samkvæmt 2. mgr. 21. gr. og þeirri breytingu á 1. mgr. 21. gr. að í tilkynningu til 
gerðarþola skuli kynntar afleiðingar þess ef hann sinnir ekki boðun. Ætla verður að 
gerðarþolar sem vilja hafa uppi vamir við aðfararbeiðni eða vilja reyna að koma í veg 
fyrir að fjámámi verði lokið án árangurs muni í auknum mæli mæta við fyrirtökur 
vegna umræddrar aðvörunar um afleiðingar útivistar og þess að þeir geta ekki lengur 
treyst því að ekki verði unnt að ljúka gerðinni án árangurs. Þá er í 9. gr. frumvarpsins 
ný endurupptökuheimild vegna árangurslauss fjámáms að gerðarþola fjarstöddum.

í niðurlagi athugasemda með 8. gr. í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að það 
leiði af 65. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl., að lánardrottinn geti ekki 
krafíst þess að bú skuldara verði tekið til gjaldþrotaskipta á grundvelli árangurslauss 
fjámáms samkvæmt hinni nýju málsgrein 62. gr. og sé því ekki hætta á að heimild til 
að ljúka fjámámi sem árangurslausu án nærveru skuldara hafi í för með sér aukinn 
íjölda beiðna um gjaldþrotaskipti fyrir dómstólum. Þessi fullyrðing er ekki rökstudd 
en sambærilega fullyrðingu er að fínna í handbók dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 
um gjaldþrotaskipti o.fl. sem gefin var út í tilefni af gildistöku laga nr. 21/1991. I 
greinargerð með fmmvarpi því sem varð að gjaldþrotalögum nr. 21/1991 er þessa 
lögskýringu ekki að finna.

Dómstólaráð telur ekki sjálfgefið að ákvæði 1. tl. 2. mgr. 65. gr. gjaldþrotalaga verði 
túlkað þannig að árangurslaust fjámám sem gert verður á skrifstofu sýslumanns að 
gerðarþola fjarstöddum, að uppfylltum lagaskilyrðum, verði ekki talið geta gefið rétta 
mynd af fjárhag skuldarans. Ekki verður litið framhjá því því að í 1. tl. 2. mgr. 65. gr. 
er mælt fyrir um að árangurslaust fjámám sé sönnun fyrir því að skuldari sé ekki fær 
um að standa full skil á skuldbindingum sínum ef ekki er ástæða til að gerðin gefi 
ranga mynd af fjárhag hans. Verður þannig að ælta að ef slíkt árangurslaust fjámám er
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framkvæmt, í samræmi við lagafyrirmæli, geti orðið grundvöllur gjaldþrotaskipta 
nema til komi mótmæli af hálfu skuldara eða sérstakar aðstæður sem gefí dómara 
tilefni til að ætla að gerðin gefi ekki rétta mynd af fjárhag skuldarans.

Dómstólaráð telur því að kröfuhafar muni freista þess að knýja fram gjaldþrotaskipti á 
grundvelli árangurslausra íjárnáma sem gert verða í samræmi við ákvæði 
frumvarpsins og að ekki sé ástæða til að ætla því verði alfarið hafnað að slík gerð geti 
talist grundvöllur gjaldþrotaskipta. Skylt er að boða skuldara til fyrirtöku 
gjaldþrotaskiptakröfu og geta þeir þar haldið uppi vömum gegn kröfunni, sbr. 4. mgr. 
70. gr. gjaldþrotalaga. Veitir það enn frekara öryggi fyrir því að skuldarar séu ekki 
úrskurðaðir gjaldþrota að ófyrirsynju.

Dómstólaráð bendir á að gjaldþrotaskiptabeiðnum muni væntanlega fjölga vemlega 
tímabundið og nokkuð til frambúðar sem og gjaldþrotaúrskurðum. Þá telur ráðið að 
lögfesting frumvarpsins muni leiða til þess að færast muni í vöxt að skuldarar mæti 
við fyrirtöku gjaldþrotaskiptabeiðna og mótmæli kröfu lánardrottins, sbr. 4. mgr. 70. 
gr. gjaldþrotalaga og ágreiningsmálum vegna gjaldþrotaskipta muni þar af leiðandi 
fjölga umtalsvert með samsvarandi auknu álagi á héraðsdómstólana.

Ráðið telur að ofangreindar athugasemdir mæli þó alls ekki gegn því að frumvarpið 
verði samþykkt vegna þess heildarhagræðis sem það mun hafa í för með sér fyrir 
sýslumannsembætti og lögreglu.

Um 9. gr.
Með ákvæðinu er réttaröryggi skuldara tryggt enn frekar með nýrri heimild til 
endurupptöku íjárnámsgerðar ef árangurslaust fjámám er gert á skrifstofu sýslumanns 
að skuldara fjarstöddum. Akvæðið er nauðsynlegt meðal annars til að tryggja það að 
gerðarþoli sem ekki hefur í raun fengið vitneskju um fyrirtöku fjámámsgerðar, þrátt 
fyrir lögmæta boðun, geti fengið árangurslaust fjárnám endurupptekið.

F.h. Dómstólaráðs
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Elín Sigrún Jónsd<s 
framkvæmdastj óri
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